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ZMIANA OGŁOSZENIA  

O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, prowadzący na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579 z późniejszymi zmianami), postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług 
medycznych, po rozpatrzeniu, zamieszczonego poniżej, wniosku wykonawcy, wprowadza 
następujące zmiany, dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (dalej: 
„Ogłoszenie”): 
Wniosek: „(...) zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 

społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług 
medycznych. 
Wniosek dot. Załącznika nr 01 a konkretnie treści "Umowy o wykonanie usługi"  
- w Szczególności §2 ust. 2 punkt 3 z którego wynika, że cała procedura realizacji świadczeń 
począwszy od rejestracji pracownika, wykonania wszystkich usług aż do wydania orzeczenia 
końcowego musi odbywać się w jednej placówce medycznej. Jednocześnie Zamawiający 
dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Składając ofertę 
na załączniku nr 01 każdy wykonawca oświadcza, że zawrze z zamawiającym umowę 
na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
Nie wszystkie usługi medyczne wchodzące w zakres oferty mogą być wykonane 
w placówkach medycznych przez podwykonawców. Dotyczy to szczególnie takich usług jak: 
badania psychotechniczne dla kierowcy oraz badanie - widzenie zmierzchowe i zjawisko 
olśnienia. Badania te na terenie naszego miasta przeprowadzają psychologowie 
w pracowniach psychologicznych do badania kierowców. Pracownie te wyposażone są 
w odpowiednie aparaty medyczne umożliwiające wykonanie tych badań. 
Sprzęt ten nie stanowi wyposażenia poradni okulistycznych. Każdorazowe przenoszenie 
go z pracowni psychologicznej podwykonawcy do pracowni medycyny pracy lub poradni 
okulistycznej w naszej siedzibie jest niemożliwe. Przy wykonaniu tych badań - szczególnie 
widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia korzysta się z ciemni kabinowej. 
Dopiero po stwierdzeniu problemów z widzeniem zmierzchowym i zjawiskiem olśnienia 
pracownik kierowany jest do poradni okulistycznej w celu przeprowadzenia dodatkowych 
badań. 
Odp. Zamawiający uwzględniając wniosek wykonawcy - zmienia treść Ogłoszenia 

w następującym zakresie: 
1) § 2 ust. 2 pkt 3 - 5 załącznika nr 05 do Ogłoszenia - otrzymują brzmienie: 

„3) każdorazowo: przyjmowanie, w tym także rejestracja, osób skierowanych przez 
Zamawiającego celem wykonania usług medycznych oraz dostarczonych przez 
te osoby materiałów do ich wykonania, jak również wykonanie wszystkich usług 
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medycznych i wydawanie, w formie stosownych dokumentów, wyników 
wykonanych usług medycznych: 
a) w placówce medycznej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zlokalizowanej na terenie miasta .............................................. 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, godzinach od 700 do 1500, 
jak również w sposób sprawny i w najmniejszym stopniu odrywający wspomniane 
już osoby od pracy, (4) 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, godzinach od 800 do 1700, 
jak również w sposób sprawny i w najmniejszym stopniu odrywający wspomniane 
już osoby od pracy, (5) 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, (6) 

b) lub uzgodnionej z Zamawiającym, z odpowiednim wyprzedzeniem, zastępczej 
w stosunku do niej, placówce medycznej, dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zlokalizowanej na terenie miasta .............................................. 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, godzinach od 700 do 1500, 
jak również w sposób sprawny i w najmniejszym stopniu odrywający wspomniane 
już osoby od pracy, (4) 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, godzinach od 700 do 1500, 
jak również w sposób sprawny i w najmniejszym stopniu odrywający wspomniane 
już osoby od pracy, (5) 
- w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, (6) 
przy czym zmiana placówki medycznej, o której mowa, nie stanowi zmiany 
umowy, ale wymaga udokumentowania treści dokonanych w tym zakresie 
uzgodnień w formie pisemnej; 

4) przekazania Zamawiającemu informacji o lokalizacji placówki medycznej, o której 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a, najpóźniej w dniu, określonym przez wcześniejszą 
z dat, wskazanych w § 1 ust. 2; 

5) w przypadku, gdy wykonywanie usług medycznych realizowane jest w kilku 
placówkach medycznych, spełniających wymagania określone w § 2 ust. 2 pkt 3: 
a) przekazania Zamawiającemu informacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, 

dotyczącej wszystkich placówek medycznych, wraz ze szczegółowym wykazem 
wykonywanych w nich usług medycznych, 

b) wykonywania usług medycznych z zachowaniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 2, 
dotyczących terminu ich wykonania, będącego łącznym terminem ich wykonania 
przez wszystkie placówki medyczne, niezależnie od ich ilości, 

c) koordynowania wykonywania usług medycznych we wszystkich placówkach 
medycznych;” 

2) § 5 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 05 do Ogłoszenia - otrzymuje brzmienie: 
„2) w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy), za każdy, stwierdzony 

przez Zamawiającego, przypadek wykonania usług medycznych lub ich części, 
w placówkach medycznych innych, niż wskazane zgodnie z umową;”. 

Zamawiający uznaje, że wprowadzona zmiana wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie 
zmian w ofertach, a tym samym: 
1. przedłuża do dnia 9 listopada 2018r., do godz. 1100 - termin składania ofert, 
2. przesuwa na dzień 9 listopada 2018r., godz. 1115 - termin otwarcia ofert, 
- w przedmiotowym postępowaniu oraz zmienia treść: 
1. zapisów zawartych w § 12 ust. 1 i 2 Ogłoszenia - na następującą: 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1) miejsce składania ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420; 
2) termin składania ofert: 9 listopada 2018r., godzina - 11:00. 
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2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
1) miejsce otwarcia ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 114; 
2) termin otwarcia ofert: 9 listopada 2018r., godzina - 11:15.”, 

2. zapisu zawartego w pozycji „Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu”, „Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”, 
zamieszczonego na stronie internetowej: www.zus.pl - na następującą: „9 listopada 2018  11:00”. 

 


